11

TIRSDAG 3. juni 2008

Bergen krever svar, Terje Ohnstad!
Bergenserne har siden den rødgrønne regjeringen tiltrådte
mottatt 15 rentebrev, og for de
mange tusener av bergensere
som har investert i egen bolig
har boutgiftene dermed steget
kraftig. Likevel tok Aps bystyrerepresentant Odd Rambøl
i mandagens bystyremøte til
ordet for en økning av eiendomsskatten i Bergen. Skal det
altså bli enda dyrere å bo i Bergen dersom Arbeiderpartiet får
det som de vil, Terje Ohnstad?
Byrådet i Bergen, bestående av
Høyre, Frp og Krf, ønsker ikke
en slik utvikling. Det er dyrt
nok å eie egen bolig og målet er
derfor en reduksjon og på sikt
avvikling av eiendomsskatten
i Bergen. I dag kreves det inn
ca. 320 millioner kroner i eiendomsskatt og Arbeiderpartiet
lovet i valgkampen å kreve inn
50 millioner kroner mer, dersom de fikk velgernes tillit. Det
fikk de ikke og godt er det, for

nå lefler partiet med en enda
høyere økning, skal vi tro Odd
Rambøl. Er det slik at Arbeiderpartiet mener det er for billig å
bo i Bergen og derfor ønsker å
bryte sitt eget løfte til velgerne
om ikke å øke eiendomsskatten
med mer enn 50 millioner kroner, Terje Ohnstad?
Både gruppeleder Terje Ohnstad og bystyremedlem Odd
Rambøl fra Arbeiderpartiet
synes å mene at mer eiendomsskatt er svaret på alle utfordringer som byen vår står overfor. Det er imidlertid ikke nok
med 50 millioner kroner mer i
eiendomsskatt, for deres egen
regjering gir Bergen 75 millioner kroner mindre i inntekter
fra neste år av. ”Udramatisk”,
sier Terje Ohnstad selv om hans
egne partifeller på Stortinget
vrir seg i stolene sine når regjeringen tar penger fra storbyene
for å gi til mindre kommuner.
Trenger ikke Bergen de pengene

som regjeringen nå tar fra oss,
Terje Ohnstad?
For Høyre er det urettferdig at
det skal være nødvendig å ta inn
eiendomsskatt som en ekstraskatt bare fordi regjeringen ikke
evner å prioritere bergenserne
like høyt som innbyggerne i
Oslo, som ikke betaler eiendomsskatt. For Høyre er det
uaktuelt å sende regningen for
regjeringens unnlatelsessynder
til bergenserne som allerede
betaler for den samme regjeringens feilslåtte politikk, over
sine huslån. Eiendomsskatten
må vekk og vi må danne en felles front for å tvinge regjeringen
til å gi bergenserne de pengene
vi trenger for å ha et like godt
velferdstilbud som resten av
landet. Er dette et urimelig krav
på bergensernes vegne, Terje
Ohnstad?
Hilde Onarheim
Gruppeleder, Høyre

Når 125$ = 25$
- ja, da kan det meste gå an!
Grunnlaget og argumentasjonen for pensjonsreformen var at
prisen for Nordsjøoljen ble satt
til 25$ pr.fat. Regjeringen var
brutal klar: Skal velferdsgodene
holdes på samme nivå og utvides, gir dette ikke nok i statskassen. Pensjonistene, ufarlig uten
reell streikerett, må svi med en
reduksjon i utbetalingene, nå
og i framtiden. Så har prisutviklingen ført til at oljen selges
for 125$ pr. fat, og prisen stiger.
Likevel tviholder Staten på at
dette forandrer ingen ting! Pressen har heller ikke interessert
seg for konsekvensene av denne
prisutviklingen som river vekk
grunnlaget for regjeringens
oljebaserte beregninger. En
kronikk i Morgenbladet er det
nærmeste. Det er helt utrolig at
en slik holdning blir tatt for god
fisk!
I samme stil forherliger en herværende avis på lederplass
20.mai rushtidsavgift fordi en
nyutsprungen professor postulerer: ”Men rushtidsavgiften

handler bare om å få fastsatt
en pris på det man bruker og så
betale for seg. Det er som tatt ut
av en økonomisk lærebok.” Jeg
skulle gjerne se den læreboken
som med grunnlag i bilrelaterte årlige avgifter til Staten på
over 50 milliarder, mener at de
samme bilistene i tillegg også
”skal betale for seg ” med rushstidsavgift, økte bompenger,
flere bomstasjoner og avgifter
på ny og på ny når landets kollektivtrafikk og veivedlikehold
skal opp på en god standard?
Vi kan heller snu på utsagnet,
og spørre om hvor mye Staten
bruker av de inntektene den får
fra bil til å løse landets problemer når det gjelder nye veier,
vedlikehold av de eksisterende
og investering i et kollektivtransportsystem? Er det ingen
økonomisk lærebok som sier
noe om at når man betaler dyrt
for en vare, så skal man også
forvente og kreve å få et kvalitetsprodukt tilbake?

Hver tirsdag og fredag

Det fullkomne paradokset er jo
da at bilistene slettes ikke betaler for det de kan forvente, men
tydelig nok for noe annet? Hvordan er egentlig tankegangen når
man med alle midler vil prise
bilene vekk fra veiene, samtidig
som avgiftene fra bompasserende trafikkantene skal betale
den trafikale infrastrukturen?
Istedenfor å bejuble snedig
utførte skatteøkninger som
presser kommunene til å
påta seg økonomisk krevende
statsoppgaver med de konsekvenser dette har for egen velferdsutviklingen, bør pressen
heller gå kritisk inn i prioritering av bruken av transportrelaterte skatter og avgifter og en
akselererende økning av oljeinntektene, og lage en positiv
debatt av det. Det hadde vært
en god, objektiv, klargjørende
og leserengasjerende prosess
forhåpentligvis uten fastlåste
standpunkt fra noen side.
Olav Lundestad,
bystyrerepresentant FrP
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GRUSHOCKEY: – Det er ikke slik at vi trenger alle typer spesialanlegg i alle
bydeler, sa byråd Henning Warloe (H) til Åsane Tidende fredag.

Byråd Warloe på tynn is
ÅT hadde fredag 29. mai en
reportasje om Åsane ishockeyklubb og vår kamp for å
få en ishall i Åsane. I tilknytning til artikkelen er byråd
for kultur, næring og idrett,
Henning Warloe, spurt om
å tilkjennegi sin mening om
mulighetene for en ishall i
Åsane.
Warloe skuffer stort i sine svar
hvor han blant annet omtaler
ishaller som spesialanlegg. Vi
finner det høyst urovekkende
at en idrettsbyråd ikke har
bedre kjennskap til bruken
av de idrettsanlegg han sitter
som øverste sjef for, og at han
heller ikke har bedre kjennskap til de aktuelle idretter
som normalt holder hus i en
ishall.
Byens to ishaller, Bergenshallen og Iskanten, er sammen
med Slåtthaug blant de
idrettsanleggene i Bergen
som kan vise til de høyeste
besøkstall for skoleklasser
og publikumsbruk. En skal
faktisk lete lenge for å finne
idrettsanlegg som forsvarer
betegnelsen breddeanlegg
bedre enn en ishall.
Videre har en at ishockey,
kunstløp og kortbaneløp er
verdens tre mest populære
vinteridretter – i gitt rekkefølge. Kjelkehockey er en
annen idrett som gjør seg bra
i ishaller. Dette er en svært
populær
handicapidrett,
byråd Warloe, hvor Norge
faktisk hevder seg som en
av verdens to toppnasjoner
sammen med Canada. Innen
kjelkehockey som i ishockey
er imidlertid Bergen langt fra
å ha utøvere i nærheten av en
landslagsplass. Mon tro om
dette kan ha en sammenheng
med antall ishaller i Bergen?
Det er litt morsomt at byråd
Warloe gir til kjenne slike
synspunkt vedr. hva han regner som spesialanlegg på en
dag hvor det i BT annonseres
at byrådet har valgt å bevilge
et større millionbeløp til et
stadionanlegg med naturgress for 11+ fotballdamer i
Arna – nettopp på bekostning
av bredden.
Vi har i tidligere møte med
byråden og idrettsetaten vist
til en grov skjevfordeling i tilgang til kunstis når en sammenligner barn i de nordlige bydeler med de som bor
i sentrum og på andre siden
av byen. Til eksempel var det
sist vinter ingen skoleklas-

ser fra Tertnes skole som
besøkte byens kunstisflater,
mens en femteklasse ved
Midtun skole forteller om ”et
lavt antall besøk” grunnet en
særdeles regnfull vinter (BT,
13. mars). De hadde da sin
syvende gymtime på Slåtthaug kunstis.
For skolene i Åsane går det
med en hel skoledag når
en klasse skal besøke en av
ishallene. Slåtthaug rekker
de ikke frem til innen rammene av en gratis bussreise
på kulturbillett. Det er derfor leit å se at idrettsbyråden
mener vårt utspill er basert
på ”millimeterrettferdighet”
bydelene mellom. For det første ville en ishall i Åsane foruten Åsane også dekke Sandviken og store deler av Arna.
Vi snakker altså om deler av
flere bydeler og en befolkning på +60.000. Dernest er
det ikke snakk om ”millimetere” når en ser til eksempelet Midtun - Tertnes over. En
finansbyråd burde vite bedre
enn å omtale størrelsesforhold på en slik tilfeldig måte.
Byrådens
millimeteruttalelse står også i grell kontrast
til det sittende byråds mange
klager på at Oslo får så mye
mer enn Bergen av statlige
midler. Ja, i fredagens utgave
av BT er det faktisk byråd
Warloe som selv klager over
en grov skjevfordeling hva
gjelder tildelte midler for kultur til de to byene. Her kan vi
være enig med Warloe gitt at
han kan bli enig med seg selv
om betydningen av begrepet
rettferdighet.
Avslutningsvis ønsker vi å
legge til at vi frem til nå har
møtt mye politisk goodwill
for vår jobb for ishallen, og at
vi av byråd Iversen i hennes
forrige byrådsrolle ble ønsket
velkommen tilbake når vi
kunne vise til en egnet tomt.
Gjennom hjelp av idrettsdirektøren mener vi at tomten
nå er funnet. Det ville selvfølgelig vært fint om byrådet
kunne innvilge de nødvendige 12 mill. for ishallen, men
vi er altså klare til å starte
jobben med å søke ekstern
finansiering selv. Før vi kan
gjøre dette må vi imidlertid
få tomten politisk godkjent
for formålet. Er dette å be om
for mye på vegne av de nordre bydeler?
Svein-Ivar Lillehaug,
Åsane Ishockeyklubb

